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ANVÄNDARHANDBOK - SV
IN 10664 Portable Basketball L System inSportline Orlando

Två vuxna
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FÖRBEREDELSE

LÄS DENNA SIDA NU

Ta bort alla delar och hårdvara från kartongen och placera dem på en kartong och placera dem på en ren mjuk yta.
Kontrollera noga för att se till att ingenting saknas. Kassera allt förpackningsmaterial ordentligt. Vänligen
återvinna.
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SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Misslyckande med att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan resultera i allvarliga skador eller fastighetsskador och
kommer att bli ogiltiga garantier.

Ägaren måste se till att alla spelare känner till och följer dessa regler för säker drift av systemet.

För att säkerställa säkerheten, försök inte att montera detta system utan att följa instruktionerna noggrant.
Kontrollera hela rutan och inuti allt förpackningsmaterial för delar och / eller ytterligare instruktionsmaterial. Innan
du börjar MONTERING, läs instruktionerna och identifiera delar med HARDWARE-identifieraren och DELLISTA
i detta dokument. Korrekt och komplett montering, användning och övervakning är avgörande för korrekt drift och
för att minska risken för olyckor eller skador. En stor sannolikhet för allvarlig skada finns om detta system inte
installeras, underhålls och används korrekt.

• Om du använder en stege under montering, var försiktig.

• Kontrollera basen regelbundet för läckage. Långsamma läckor kan leda till att systemet välta oväntat.

• Placera polsektionerna ordentligt (om tillämpligt). Underlåtenhet att göra detta kan göra det möjligt för
polsektionerna att separera under uppspelning och / eller under transport av systemet.

• Klimat, korrosion eller missbruk kan leda till systemfel.

• Om teknisk hjälp krävs, kontakta kundservice.

• Minsta driftshöjd är 1,98 m (6,9 mm) till botten av skivbordet.

De flesta skador orsakas av missbruk och / eller inte följer instruktionerna. Var försiktig när du använder den här enheten.

VARNING!

• Tillverkaren rekommenderar att du fyller basen med sand, inte vatten. Om du väljer att använda vatten ska
du ALLTID kontrollera om det finns läckor. Läckande vatten lättar basen och får systemet att bli instabilt
och välta.

• Töm vatten helt från basen, eller tillsätt 2 gallon (7,57 liter) frostskydd innan temperaturen närmar sig eller
faller under fryspunkten. Frysvatten kan spricka basen och orsaka läckor. Detta kommer att leda till fel i
systemet och kan leda till allvarliga skador.

• Endast för privat bruk! INTE för kommersiellt bruk! ANVÄND INTE denna produkt för annat än avsedd
syfte. Alla kommersiella, offentliga eller institutionella användningsområden upphäver alla garantier.
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DELLISTA

En backboard B Fälg / Nät
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NÖDVÄRDA VERKTYG

Skiftnyckel Skiftnycklar (storlek)

  

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

DO LÅT BLI
  

Håll ansiktet och munnen borta från kanten och nätet Häng inte på kanten.
under spel. Om dina tänder eller ansikte kommer i kontakt Bär inte smycken under spelet, det kan blimed fälgen och nätet kan allvarliga skador uppstå. förvirrad med nätet. 

Håll när du justerar höjden eller flyttar systemet Skjut inte eller klättra på basen eller stolpen.dina fingrar och händer bort från rörliga delar.  

Se till att ytan under basen är plan och fri från Låt inte systemet stå upprätt utan
efter att ha fyllt basen med vatten eller sand.stenar, grus eller annat skräp som kan punktera  

basen. Om läckage uppstår kan systemet tippa Låt inte barn justera höjden eller flytta
över. systemet.

Kontrollera systemet före varje användning för lösa beslag, slitage Använd inte systemet i blåsigt eller hårt väder
och tårar eller andra tecken på instabilitet. Dra åt alla betingelser. Systemet kan välta. Placera systemet i ett
lösa beslag. område skyddat från vinden eller i ett område borta från

Håll vatten och organiskt material borta från stolpen. egendom som kan skadas om systemet faller.
 

Stången kunde rost och falla. Använd inte nära luftledningar.

Kontrollera polen och alla metalldelar en gång i månaden Häng inte något på fälgen eller på skivan och gör det
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rost. använd inte systemet för att lyfta eller lyfta något.

  

7

HOPSÄTTNING

STEG 1

Fyll lite vatten eller sand innan du monterar, det är bättre att vara sand.

1. Sätt fast bottenstången (D) och hjulen (H) i basens lundar (C). Använd axeln (I) genom dem för att säkra.

2. Fäst stödarmarna på bas- och bottenstången med två bultar (2), två bultar (3) genom sex brickor (W-2)
och två muttrar.

a. Stödarm med slitshål bör
anslutas med bottenstången

b. Stödarm med runt hål bör
anslutas med basen
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STEG 2

1. Fäst mittpolen (E) rakt på bottenstången (D).

2. Fäst U-fästet (K) på mittpolen (E) vid fogen med två bultar (9) genom fyra brickor (W-
2) och två muttrar (V-2).

9
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STEG 3

Se till att konsolen är i rätt läge innan du drar åt den med ryggskiva!

1. Fäst fälgen (B) och V-fästet (J) på skivbordet (A) med två fjäderuppsättningar (X / N) och fyra bultar (4),
(5) genom sex brickor (W-2) och fyra muttrar (V-2).

2. Öppna V-konsolen för att rikta in mot skarven på skivbordet, säkra den med två bultar (2) och två brickor
(W-2).
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STEG 4

NÄT OCH RIM-MONTERING:

Hitta öglor i nätkanten (B-2). Haka en slinga över och runt mitten av fälgkroken (B-1). Dra slingan ner för att säkra
slingan i fälgkroken. Upprepa för återstående nätöglor.
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1. Fäst överarmarna (P) på V-fästet med en bult (6) genom två brickor (W-4), två plastmattor (R), ett
konsolrör (U) och en mutter (V-4) ).

2. Fäst nedre armarna (O) på V-fästet på samma sätt ovan.

Se till att mattorna och
brickorna är i rätt position
som figurerna visar för att
undvika onödiga problem.
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STEG 5

1. Fäst överarmarna och nedre armarna (P / O) på toppstången med två bultar (6) genom fyra brickor (W-4),
fyra plastmattor (R) och två muttrar (V-4).

2. Fäst höjdjusteraren (Q) på nedre armarna (O) med en bult (6) genom två brickor (W-4), två plastmattor
(T) och en mutter (V-4).

3. Täck (M) och (L) på toppstången och höjdjusteraren.

Se till att mattorna och
brickorna är i rätt position
som figurerna visar för att
undvika onödiga problem.
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STEG 6

Justera höjdjusteraren till lämplig höjd för att ansluta höjdjusteraren och U-fästet ordentligt.

1. Fäst höjdjusteraren (Q) på U-fästet (K) med hjälp av en bult (7), genom två brickor (W-2) och en mutter
(V-2).

2. Fäst höjdjusteringshandtaget (S) in i höjdjusteringen genom användning av en tvärhuvudskruven (8)
via en bricka (W-1) och en mutter (V-1).

3. Fäst toppstången på mittstången vid fogen med hjälp av en bult (1) genom två brickor (W-3) och en
mutter (V-3) för att säkra. Montera mittpolen och bottenstången på samma sätt.

13
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STEG 7

VARNING:

• Två kapabla vuxna som krävs för detta steg.

• Lämna ALDRIG systemet i upprätt läge utan ordentlig vikt i basen eller så kommer systemet att välta.

• Tillverkaren rekommenderar att du använder sand. Om du använder vatten, se SÄKERHETSINSTRUKTIONER:
VARNING.

1. Placera basen där den kommer att användas. Skruva loss och ta bort bashuven.

2. Första vuxen: Tippa basen upp i 45 ° vinkel.

3. Andra vuxna: Häll försiktigt sand i basen.

4. Låt sanden glida nedåt och i basen nära hjulen. Sätt ned gradvis basen när sand hälls för att säkerställa att
sand fyller hela basen. Byt locket när det är fullt.

5. Om du fyller på med vatten, vipp INTE basen.

TRANSPORT

1. Justera ryggbrädet till lägsta läge.

2. Medan du håller i stolpen och lyfter basen, luta försiktigt systemet framåt tills hjulen berör marken.

3. Rulla systemet till önskad plats medan du håller i stolpe och bas.

4. Ställ stången upprätt och sätt basen platt på marken.

5. Kontrollera ALLTID att systemet är stabilt på en ny plats.

14

VILLKOR FÖR GARANTI, GARANTIKRAV

Allmänna garantivillkor och definition av villkor

Alla garantiförhållanden som anges nedan bestämmer förfarande för garantitäckning och garantikrav. Villkor för
garanti och garanti Krav regleras av lag nr 40/1964 Coll. Civilrätt, lag nr 513/1991 Coll., Kommersiell kod och lag
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nr 634/1992 Coll., Consumer Protection Act, med ändringar, även i fall som inte anges i dessa garantiregler.

Säljaren är SEVEN SPORT sro med sitt säte i Borivojova Street 35/878, Prag 13000, företagsregistreringsnummer:
26847264, registrerat i handelsregistret vid regionaldomstolen i Prag, avdelning C, infoga nr 116888.

Enligt giltiga lagbestämmelser beror det på om köparen är slutkunden eller inte.

”Köparen som är slutkunden” eller helt enkelt ”slutkunden” är den juridiska enheten som inte ingår och genomför
avtalet för att driva eller marknadsföra sin egen handel eller affärsverksamhet.

”Köparen som inte är slutkunden” är en affärsman som köper varor eller använder tjänster för att använda varorna
eller tjänsterna för sin egen affärsverksamhet. Köparen överensstämmer med det allmänna köpeavtalet och
affärsvillkoren i den omfattning som anges i kommersiell kod.

Dessa villkor för garanti och garantikrav är en integrerad del av varje köpeavtal som görs mellan säljaren och
köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, såvida inte annat anges i köpeavtalet, i ändringen av detta avtal
eller i ett annat skriftligt avtal.

Garantivillkor

Garantiperiod

Säljaren tillhandahåller köparen en 24-månadersgaranti för godskvalitet, såvida inget annat anges i intyg om
garanti, faktura, leveransräkning eller andra dokument relaterade till varorna. Den lagliga garantitiden som
tillhandahålls till konsumenten påverkas inte.

Genom garantin för godskvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid ska vara lämpliga för
regelbunden eller kontrakterad användning och att varorna ska behålla sina regelbundna eller kontrakterade
funktioner.

Garantin täcker inte fel som följer av:

Användarens fel, dvs produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete, felaktig montering, otillräcklig
insättning av sittstolpe i ram, otillräcklig åtdragning av pedaler och vev

Felaktigt underhåll

Mekaniska skador

Regelbunden användning (t.ex. slitage av gummi- och plastdelar, leder etc.)

Oundviklig händelse, naturkatastrof

Justeringar gjorda av okvalificerad person

Felaktigt underhåll, felaktig placering, skador orsakade av låg eller hög temperatur, vatten, olämpligt tryck, stötar,
avsiktliga förändringar i konstruktion eller konstruktion etc.

Garantikrav Förfarande

Köparen är skyldig att kontrollera de varor som levererats av säljaren omedelbart efter att ha tagit ansvaret för
varorna och dess skador, dvs. omedelbart efter leveransen. Köparen måste kontrollera varorna så att han upptäcker
alla defekter som kan upptäckas genom en sådan kontroll.

Vid garanti kräver köparen på begäran av säljaren att bevisa köp och giltighet av fordran av fakturan eller
leveransräkningen som innehåller produktens serienummer, eller så småningom av dokumenten utan serienumret.
Om köparen inte bevisar giltigheten av garantikravet med dessa dokument har säljaren rätt att avslå garantikravet.

Om köparen meddelar ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. om garantivillkoren inte var uppfyllda eller vid
rapportering av felet av misstag etc.) är säljaren berättigad till

15

kräva ersättning för alla kostnader som uppstår vid reparationen. Kostnaden ska beräknas enligt giltig prislista för
tjänster och transportkostnader.

Om säljaren finner ut (genom att testa) att produkten inte är skadad accepteras inte garantikravet. Säljaren
förbehåller sig rätten att kräva ersättning för kostnader som uppstår till följd av det falska garantikravet.

Om köparen gör anspråk på de varor som lagligt täcks av garantin från säljaren, ska säljaren fixa de rapporterade
bristerna genom reparation eller byte av den skadade delen eller produkten mot en ny. Baserat på köparens
överenskommelse har säljaren rätt att byta ut de defekta varorna för ett helt kompatibelt gods med samma eller
bättre tekniska egenskaper. Säljaren har rätt att välja formen för de garantiprocedurer som beskrivs i detta avsnitt.

Säljaren ska lösa garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, såvida inte en längre period
har avtalats. Den dag då det reparerade eller utbytta varorna överlämnas till köparen anses vara dagen för
regleringskravsavvecklingen. När säljaren inte kan reglera garantikravet inom den överenskomna perioden på grund
av den specifika karaktären av godsdefekten, ska han och köparen träffa en överenskommelse om en alternativ
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lösning. Om ett sådant avtal inte ingås är säljaren skyldig att ge köparen en ekonomisk ersättning i form av
återbetalning.

SEVEN SPORT sro
 

Registrerade kontor: Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Tjeckien
Huvudkontor: Delnicka 957, 749 01 Vitkov, Tjeckien
Garanti och servicecenter: Cermenska 486, 749 01 Vitkov, Tjeckien

CRN: 26847264
MOMSREGISTRERINGSNUMMER: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
E-post: eshop@insportline.cz
 

reklamace@insportline.cz
 

servis@insportline.cz
Webb: www.insportline.cz

SK

INSPORTLINE sro

Huvudkontor, garanti och servicecenter: Elektricna 6471, 911 01 Trencin, Slovakien

CRN: 36311723
 

Moms-ID: SK2020177082
 

Telefon: +421 (0) 326 526 701
E-post: objednavky@insportline.sk
 

reklamacie@insportline.sk
 

servis@insportline.sk
Webb: www.insportline.sk

Försäljningsdatum: Stämpel och signatur av säljaren:
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